دوره آمادگی نظام مهندسی رشته عمران (نظارت یا اجرا) ویژه آزمون اول سال 98
ىام درس

گروه

اشحاد

روز جظکیل

شاعث جظکیل

جاریذ طروع

طٍریً (جَنان)

نتاخخ جسریصی

نظارت و اجرا – بارگذاری

A

استاد جمالی

پنج شنبه

15 -21

2931/1/21

690/000

بارگذاری+پی و پی ساسی+گودبزداری+آیین نامه2800سلشله

نظارت و اجرا – فوالد

A

استاد جمالی

جمعه

8 -13

2931/1/29

740/000

فوالد  +اجزای صنعتی  +ایمنی+جوشکاری

نظارت و اجرا – بتن

A

استاد جمالی

جمعه

15 -21

2931/1/29

740/000

کارگاه حل تست

A

استاد جمالی

پنج شنبه

9-13

2931/1/12

230/000

شامل روشهای حل سزیع تست کلیه مباحث

ىام درس

گروه

اشحاد

روز جظکیل

شاعث جظکیل

جاریذ طروع

طٍریً (جَنان)

نتاخخ جسریصی

نظارت و اجرا – بارگذاری

B

استاد جمالی

15-18

اعالم میگزدد

690/000

بارگذاری+پی و پی ساسی+گودبزداری+آیین نامه2800سلشله

نظارت و اجرا – فوالد

B

استاد جمالی

15-21

اعالم میگزدد

740/000

فوالد  +اجزای صنعتی  +ایمنی+جوشکاری

نظارت و اجرا – بتن

B

استاد جمالی

18-21

اعالم میگزدد

740/000

کارگاه حل تست

B

استاد جمالی

9-13

اعالم میگزدد

230/000

یکشنبه
چهارشنبه
یکشنبه
پنج شنبه

* مدت زمان برگزاری کالسها حدود  150ساعت آموزشی و  30ساعت کارگاه حل تست خواهد بود.
* کالسها در روزهای تعطیل برقرار است

مصالح و فزاورده های ساختمانی+بتن +مصالح بنایی

مصالح و فزاورده های ساختمانی+بتن +مصالح بنایی

شامل روشهای حل سزیع تست کلیه مباحث

*  2جلسه اضافه در تاریخ های  14و  15خرداد  98که تعطیل رسمی است به کالسها اضافه می شود.
* درصورت نیازتا  3جلسه جبرانی به کالسها اضافه می گردد که با اعالم قبلی انجام خواهد شد.

درصد تخفیف در صورت پرداخت اقساظی

درصد تخفیف در صورت پرداخت نقدی
پلکان اول( اخذ تک درس) :
پلکان دوم ( اخذ  2درس) :

هیچگونه تخفیفی ندارد.
 %10تخفیف.

پلکان اول( اخذ تک درس) :
پلکان دوم ( اخذ  2درس) :

پلکان سوم ( اخذ  3درس):

کل شهریه  1/770/000تومان می باشد.

پلکان سوم ( اخذ 3درس):

پرداخت فقط بصورت نقدی امکانپذیر است.
هیچگونه تخفیفی ندارد .قابل پرداخت در دو قسط است.
کل شهریه پرداختی  1/980/000می باشد (.قابل پرداخت در سه قسط هر قسط  660/000 :تومان )

دانشجویاى هزیک اس دوره های قبل هوسسه فاضل اس  %10تخفیف عالوه بز هوارد فوق بزخوردار خواهنذ بود.

شرایط ظرح تضمینی

اخذ هز سه درس

پزداخت بصورت نقذی و بذون هیچگونه تخفیفی 4/200/000

تومان

پذیزش کلیه شزایط موسسه منذرج در فزم قزارداد

دوره آمادگی نظام مهندسی رشته عمران (محاسبه) ویژه آزمون اول سال 98
ىام درس

گروه

اشحاد

روز جظکیل

شاعث جظکیل

جاریذ طروع

طٍریً (جَنان)

نتاخخ جسریصی

طراحی سازه های فوالدی

A

دکتز خلیفه

پنجشنبه

14-21

2931/1/21

840/000

فوالد  +تحلیل ساسه  +مصالح بنایی

بارگذاری

A

دکتز شفیعی

جمعه

8-13

2931/1/29

790/000

بارگذاری  +خاک  +پی و پی ساسی  +آیین نامه  2800سلشله

طراحی سازه های بتنی

A

دکتز خلیفه

جمعه

14-21

2931/1/29

840/000

بتن

پنجشنبه

10-13

2931/1/12

230/000

شامل روشهای حل سزیع تست کلیه مباحث

مهنذس کشتی

حل تست

آرای

*  2جلسه اضافه در تاریخ های  14و  15خرداد  98که تعطیل رسمی است به کالسها اضافه می شود.
* درصورت نیازتا  3جلسه جبرانی به کالسها اضافه می گردد که با اعالم قبلی انجام خواهد شد.

* مدت زمان برگزاری کالسها حدود  170ساعت آموزشی خواهد بود.
* کالسها در روزهای تعطیل برقرار است

نحوه پرداخت شهریه
درصد تخفیف در صورت پرداخت اقساظی

درصد تخفیف در صورت پرداخت نقدی
پلکاى اول( اخذ تک درس):

هیچگونه تخفیفی نذارد.

پلکاى اول( اخذ تک درس):

پزداخت فقط بصورت نقذی اهکانپذیز است.

پلکاى دوم ( اخذ  2درس):

 % 10تخفیف .

پلکاى دوم ( اخذ  2درس):

هیچگونه تخفیفی نذارد .قابل پزداخت در دو قسط.

پلکاى سوم ( اخذ  3درس):

کل شهزیه  1/980/000توهاى با اعوال تخفیف .

پلکاى سوم ( اخذ 3درس) :کل شهزیه پزداختی  2/280/000هی باشذ (.پزداخت در سه قسط هز قسط  760/000 :توهاى )

دانشجویاى هزیک اس دوره های قبل هوسسه فاضل اس  %10تخفیف عالوه بز هوارد فوق بزخوردار خواهنذ بود.

شرایط ظرح تضمینی

اخذ هز سه درس

پزداخت بصورت نقذی و بذون هیچگونه تخفیفی 4/900/000

تومان

پذیزش کلیه شزایط موسسه منذرج در فزم قزارداد

دوره آمادگی نظام مهندسی رشته مهندسی برق – تاسیسات برقی ویژه آزمون اول سال 98
ىام درس

تاسیسات برقی

گروه

A

اشحاد

روز جظکیل

شاعث جظکیل

استاد محمود

پنجشنبه

21-12

ساده

جمعه

1-29

جاریذ طروع

ٌزیيً (جَنان)

نتاخخ جسریصی

31/21/23

1/860/000

کلیً نتاخخ ٌهراه ةا  01شاعث کالس پیظيیاز رایگان

 -1مدت زمان برگزاری کالسها حداقل  60ساعت آموزشی خواهد بود.
 -2دانشجویاى قبلی فاضل هیتواننذ اس  10 %تخفیف استفاده نواینذ .
 -3در صورت پزداخت نقذی ،اس  %10تخفیف بهزه هنذ خواهیذ شذ( .شزایط اقساط نصف هبلغ نقذ و نصف دیگز چک یک هاهه)
 -4هشینه خزیذ کتاب و جشوات بز عهذه دانشجو هی باشذ.
 -5کالسها در ایام تعطیل هن بزگشار هیگزدد.

دوره آمادگی نظام مهندسی رشته مکانیک – تاسیسات مکانیکی ویژه آزمون اول سال 98
ىام درس

گروه

اشحاد

تاسیسات مکانیکی

A

استاد بهمنی

روز جظکیل

شاعث جظکیل

پنجشنبه

21-12

جمعه

1-29
21-12

* مدت زمان برگزاری کالسها حداقل  80ساعت آموزشی خواهد بود.
* کالسها در روزهای تعطیل برقرار است
* درصورت نیازتا  3جلسه جبرانی به کالسها اضافه می گردد که با اعالم قبلی انجام خواهد شد.
* در صورت پزداخت نقذی ،اس  %10تخفیف بهزه هنذ خواهیذ شذ( .شزایط اقساط نصف هبلغ نقذ و نصف دیگز چک یک هاهه)

جاریذ طروع

طٍریً (جَنان)

نتاخخ جسریصی
کلیً نتاخخ نقررات نلی شارحهان+

31/21/23

1/860/000

جاشیصات نکاىیکی+آشاىصَر و پلً ةرقی +
جاشیصات ةٍساطحی+لَلً کظی گاز طتیعی

جَصیً ٌای نٍم:

 -0ةا جَجً ةً جغییرات اشاشی نتاخخ نقررات نلی شارحهان ،علی الزصَص نتاخخ 01،9،7،6و ىیز اشحاىسارد 0811ةً جهام داوطلتان
عزیز جَصیً نی طَد ةا طرکث در کالس ٌای آنادگی آزنَن ىظام نٍيسشی و ةٍره گیری از اشاجیس نجرب طاىس قتَلی رَد را
افزایض دٌيس.
 -0ةا جَجً ةً ظرفیث ندسود کالس ٌا جَصیً نی طَد عزیزاىی کً جهایل ةً دتث ىام دارىس ٌرچً شریعحر اقسام ىهایيس.
 -3دتث ىام کييسگان در کالس ٌا از  3نرخلً آزنَن آزنایظی رایگان در طَل جرم ةٍره نيس رَاٌيس ةَد.
 -4کلیً اشاجیس نَشصً فاضل ةً صَرت اىدصاری در ایو نَشصً جسریس نی کييس.
 -5جٍث کصب اطالعات ةیظحر و نظاوره رایگان ٌهً روزه از  8صتح الی  8طب نی جَاىیس ةا جلفو  30314105و  30314106جهاس
خاصل فرنائیس.

